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Také Renault se u svého kompaktního bestselleru 
Mégane vydal směrem k prémiovosti. Konkurence 
mezi hatchbacky nižší střední třídy přitvrzuje, ale 
Renault Mégane se v ní rozhodně neztratí, protože 
přichází s několika unikátními inovacemi.

Prodloužený rozvor (2669 mm) u nového Mégane 
vytváří při délce 4359 mm větší vnitřní prostor a 
dodává větší stabilitu. Nosná struktura karoserie 
vykazuje mnohem větší tuhost, což se projevuje 
ve snížení hluku pronikajícího do interiéru. K tomu 
dopomáhá i větší tloušťka oken a účinnější výplně ve 
dveřích. Pocitu komfortní jízdy napomáhají i kvalitní 
měkčené materiály použité v interiéru. Zavazadlový 
prostor má objem 384 l.

Základem vozu je modulární alianční platforma 
CMF-C/D, což umožňuje využití stejných systémů 
jako exkluzivní modely Talisman a Espace. Nový 
Mégane proto nabízí technické inovace, s nimiž se 
v nižší střední třídě nesetkáme, především řízení 
všech kol 4Control (ve verzi Mégane GT). 

K tomu se přidává barevný projekční displej (HUD), 7“ 
TFT displej na místo přístrojového panelu a vynikající 
konektivita se 7“ horizontálním displejem nebo s 
multimediálním a navigačním systémem R-Link 2 
kombinovaným s vertikálním 8,7“ zabudovaným 
tabletem. Jeho prostřednictvím lze ovládat i 
personalizaci prostřednictvím systému Multi-Sense, 
která řidiči umožňuje individualizaci nastavení. 

Nejmodernější asistenční systémy jsou 
soustředěny do systému řízení ADAS. To 
vše už známe z modelů Talisman a Espace, 
ale v kompaktním voze mají tyto systémy 
premiéru. 

Mégane se vyrábí ve Španělsku v 
modernizovaném závodě v Palencii, 
který vyrábí i model Kadjar. S nabídkou 
třídveřového kupé ani otevřené verze 
vzhledem k malým objemům prodeje 
těchto variant se nepočítá. Kombi Mégane 
Grandtour se dostane do prodeje ještě 
do konce letošního roku.

Nový Renault Mégane do prodeje
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Nové kabriolety Mercedes-Benz třídy C
Jednou z očekávaných novinek letošního roku je nový kabriolet Mercedes-Benz třídy 
C, který je vybaven klasickou plátěnou skládací střechou. Design interpretuje moderní 
luxus s mnoha velmi hodnotnými detaily, které umocňují jeho originální charakter. Na 
přání může být kabriolet vybaven automatickým systémem větrné clony AirCap a 
vyhříváním prostoru krku a 
hlavy AirScarf. Motory jsou s 
výkonem od 115 do 270 kW 
(156 až 367 k) a dynamicky 
nastavený podvozek může 
mít na přání vzduchové 
odpružení AirMatic. Pro 
všechny motory je nabízena 
devítirychlostní samočinná 
převodovka 9G-Tronic. 
Nová třída C kabriolet bude 
uvedena na trh v létě 2016.  
více na www.autoweek.cz

Modernizovaný Peugeot 2008
EPeugeot 2008, který se v Evropě řadí mezi 
tři nejúspěšnější vozy segmentu malých 
crossoverů, přichází s jemnou proměnou 
přídě.  Peugeot 2008 využívá všechny silné 
prvky značky - uspořádání místa řidiče 
Peugeot i-Cockpit i systém Grip Control, 
spojený se speciálními pneumatikami 
Goodyear Vector 4Seasons Mud & Snow a 
zajišťující optimální ovladatelnost na všech 

typech povrchu i bez pohonu všech kol. K tomu přidává nové asistenční a informační 
systémy - zpětnou parkovací kameru, systémy Active City Brake a Park Assist a funkci 
Mirror Screen pro propojení kompatibilního telefonu s dotykovým displejem vozu. Nová 
verze výbavy GT Line nabízí sportovnější design, který je v souladu se strategií posunu 
značky k prémiovosti. V prodeji bude modernizovaný Peugeot 2008 od května. Pro 
evropské trhy se vyrábí v Mylhúzách.
více na www.autoweek.cz

Další aktuality 10. týdne na www.autoweek.cz:
Nabídka SkyToll pro výběr mýta v ČR
Dobíjecí stanice budoucnosti 
Růst mezd v automobilovém průmyslu ČR
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S novým akčním modelem Rapid Spaceback ScoutLine 
představuje automobilka Škoda kompaktní hatchback 
Rapid Spaceback ve speciálním provedení ScoutLine s 
designovými atributy městských SUV. Přední a zadní 
nárazníky mají výrazné matně černé ochranné prvky 
a prostřední díly jsou lakovány reflexní stříbrnou 
barvou. Boční prahy a podběhy karoserie chrání 
rovněž matné černě lakované plastové ochranné 
kryty. 

Součástí výbavy jsou také stříbrná 16“ nebo 17“ 
kola z lehké slitiny a kryty vnějších zpětných zrcátek 
nalakované stříbrným reflexním lakem. Pro tento 
model je k dispozici kompletní paleta barev modelu 
Škoda Rapid Spaceback.

Základ vozu tvoří výbavový stupeň Style s paketem 
Plus. Ten je doplněn o prvky komfortní výbavy - 
asistent rozjezdu do kopce, rezervní kolo atd. Světlá 
výška zůstala nezměněna, ale zájemcům se nabízí 
možnost dokoupení paketu pro špatné cesty se 
zvýšením o 15 mm vpředu a 12 mm vzadu.

Přední a zadní nárazníky mají výrazné nástavce 
lakované matně černou barvou, resp. reflexní stříbrnou 
barvou ve střední části. Boční prahy a podběhy chrání 

černě lakované plastové ochranné prvky. Součástí 
výbavy jsou také stříbrná 16“ kola Rock nebo 17“ kola 
Camelot z lehké slitiny.

Cenový rozdíl proti standardnímu Rapidu Spaceback 
Style činí 36 000 Kč. Základní cena modelu Rapid 
Spaceback ScoutLine se zážehovým motorem 1,2 
TSI/66 kW tedy je 399 900 Kč.

více na
www.autoweek.cz

Škoda Rapid Spaceback ScoutLine
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Avantgardní Toyota C- HR
Nový crossover japonské automobilky Toyota patřil mezi nejzajímavější sériové novinky 
letošního autosalonu v Ženevě. Automobil svým moderním stylistickým ztvárněním a 
nejnovější podvozkovou platformou přináší nový trend do segmentu středně velkých 
crossoverů. Bude nabízen s plně hybridním pohonem, jehož základ tvoří zážehový motor 
1,8 l a s vyspělou bezpečnostní výbavou Toyota SafetySense. Kromě hybridu bude nová 
Toyota C-HR nabízena 
i s osvědčeným 
z á ž e h o v ý m 
p ř e p l ň o v a n ý m 
motorem 1,2 l, 
známým z modelů 
Auris, a na některých 
trzích se zážehovým 
čtyřválcem 2,0 l ve 
spojení s převodovkou 
CVT. Toyota C-HR 
se bude vyrábět s 
pohonem předních 
nebo všech kol v 
závodě TMMT v 
tureckém městě 
Sakarya.více na www.
autoweek.cz

Z Fiatu Tipo bude Neon
Anketa AutoBest 2016 
vyhodnotila Fiat Tipo 
jako nejvýhodnější koupi 
automobilu pro běžné 
evropské motoristy. Nyní 
se vedení koncernu FCA 
rozhodlo nabídnout tento 
vůz i ve Střední Americe, 
ovšem pod jménem 
Dodge Neon. Sedany s 
novou přídí ve stylu značky 
Dodge a úpravami ve 
shodě s tamními odlišnými 
bezpečnostními předpisy 

se začnou z turecké továrny Tofaş vozit do Mexika od 3. čtvrtletí 2016. Úroveň výbavy i 
pohonné jednotky (pouze zážehové) zůstanou beze změn.
více na www.autoweek.cz
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Vláda České republiky připravila hned dva programy 
na podporu elektromobility a čisté mobility.
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo Výzvu v 
programu Nízkouhlíkové technologie umožňující mj. i 
možnost úhrady části kupní ceny elektromobilu, která 
přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím 
motorem, a pořízení dobíjecích stanic. 
Státní podpora by se měla týkat elektromobilů 
nižší střední třídy a 
užitkových vozidel s 
elektrickým pohonem. 
Nemělo by jít o 
luxusní, sportovní 
a terénní vozidla. 
Pořízení elektromobilů 
a dobíjecích stanic 
pro elektromobily 
formou dotací pro 
podnikatelské subjekty 
Ministerstvo průmyslu 
a obchodu podpoří 
260 miliony korun. Bude možné získat dotaci až ve 
výši 70 % rozdílu ceny přesahující cenu srovnatelného 
vozu se spalovacím motorem (výše dotace závisí na 
velikosti podniku). Příjem žádostí o podporu bude 
zahájen 1. 4. 2016 a potrvá do 31. 7. 2016. 
Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpořit 
konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české 
ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních 
technologií v oblasti elektromobility. 

Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil 
podporu z Národního programu Životní prostředí 
na vzdělávací programy, které veřejnosti poskytnou 
informace o přínosech takzvané čisté mobility. 
Dotaci na osvětové programy čisté mobility získalo 
celkem 16 úspěšných žadatelů. Ti si mezi sebou 
rozdělí celkem 20 milionů korun. Cílem projektů je 
informovat veřejnost o výhodách využití alternativních 

technologií v dopravě, 
využívání veřejné 
hromadné dopravy, 
výhodách alternativní 
a nemotorové dopravy 
a o dalších opatřeních 
pro zlepšení ovzduší 
ve městech.
O dotace mohly žádat 
právnické osoby, 
které byly založeny 
k nepodnikatelským 
účelům, nadace a 

nadační fondy, obecně prospěšné organizace, územní 
samosprávné celky, svazky obcí, právnické osoby 
založené nebo zřízené územními samosprávnými 
celky, veřejné výzkumné instituce, spolky nebo ústavy.

více na
www.autoweek.cz
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Koncept budoucích pneumatik pro autonomní vozidla 
Společnost Goodyear na ženevském autosalonu představila svou vizi futuristických 
pneumatik Eagle-360, které mají tvar koule. V podobě kulovité pneumatiky Goodyear 
nabízí inspirativní řešení pro budoucnost, kdy se součástí dopravy stanou autonomní 
vozidla. Aktivní technika pneumatice dovolí pohybovat se tak, aby se omezilo nebezpečí 
smyku na potenciálně nebezpečném povrchu nebo při překonávání náhlých překážek. 
Kulovitý tvar dovolí plynulý příčný pohyb. To pomůže zvládat problémy s parkováním. 
O spojení pneumatik Goodyear 
Eagle-360 s vozidlem se 
postará magnetická levitace. 
Goodyear si představuje, že 
jízdu v samořídicích vozech 
bude optimalizovat propojení 
pneumatik a jejich okolí. Senzory 
uvnitř pneumatik Eagle-360 
snímají různé podmínky, které na 
silnici panují, a tyto informace 
sdílejí i s ostatními vozidly. Senzory 
regulují i opotřebení pneumatiky. 
více na www.autoweek.cz

Futuristický koncept na 
oslavu 100 let BMW
BMW slaví 100 let od založení 
společnosti. Součástí 
oslav bylo představení 
konceptu BMW Vision 
Next 100, futuristického 
plně autonomního vozidla 
ukazujícího představy 
automobilky o tom, kam 
se bude ubírat vývoj silniční 
osobní dopravy v nepříliš 
vzdálené budoucnosti, 

kde se bude většina vozů pohybovat zcela autonomně. Komunikace, či přesněji 
interakce mezi řidičem a vozidlem, je řízena systémem BMW Alive Geometry. Interiér 
se mění podle způsobu cestování. V plně autonomním režimu se volant a středová 
konzole zcela zasunou a zakryjí, takže vnitřní prostor vytvoří jednolitý celek. Vozy BMW 
ale budou i nadále zaměřeny na řidiče, kteří je budou i nadále chtít řídit. Mobilita tedy 
podle BMW zůstane emotivním zážitkem. 
více na www.autoweek.cz
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Personalia z

Auto Palace Spořilov s novým šéfem
Do Auto Palace Spořilov nastoupil nový 
ředitel pobočky. V prodejně, jež vytváří 
více než 60 % obratu celé skupiny v ČR, 
bude zodpovědný za aktivity spojené 
s chodem společnosti, zajištění a 
zkvalitňování servisu zákazníkům a další 
rozvoj firmy. Mgr. Petr Havlík získával 
zkušenosti v automotivní oblasti od 
roku 2004. Nejprve působil jako Fleet 
Manager v AAA Auto, v letech 2009 až 
2016 pak jako Sales Manager a Group 
Sales Manager v Auto Jarov. 
Petr Havlík vystudoval Jihočeskou 
univerzitu v Českých Budějovicích, své 
znalosti pak doplnil při studiu v Londýně 
a Sydney. Havlík (41) je ženatý, má dvě 
děti a mezi jeho záliby kromě rodiny patří 
hudba a sport.

Chaloupková přešla z Citi do 
Raiffeisenbank
Zhruba čtyři roky šéfovala v Citi 
komunikaci pro Českou republiku a 
Slovensko Eva Chaloupková. „Ráda 
bych Vám touto cestou chtěla moc 
a moc poděkovat za dosavadní 
spolupráci. Věřím však, že tímto naše 
spolupráce nekončí. Od března 
přejdu v rámci prodeje retailové části 
české Citi do Raiffeisenbank, kde 
na mě budou čekat nové výzvy,” 
napsala nám Chaloupková. 
PR manažerka má více než 
dvacetiletou praxi v oblasti PR a 
komunikace. Pracovala čtyři roky 
jako manažerka externí komunikace 
a tisková mluvčí skupiny GE Money 
v České republice a na Slovensku. 
Chaloupková má rovněž zkušenosti 
s prací v PR agenturách. V letech 
1992 až 2003 působila postupně v 
agenturách Burston-Marsteller CS, 
Elisa EMC a B.I.G. Public Relations. 
Pomáhala zakládat Asociaci PR 
agentur v České republice a je 
členkou PR klubu již od jeho vzniku. 
Chaloupková absolvovala Vysokou 
školou ekonomickou v Praze a získala 
titul MBA.
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Autoservis číslo 02/2016

Právě vyšlo nové číslo magazínu pro 
autoopravárenství a aftermarket. 
Hlavním tématem jsou aktuální novinky v 
aftermarketu. 
- Struktura autoservisů v České republice a 
na Slovensku
- Analýza trhu osobních vozů v ČR v roce 
2015
- Rizika individuálního obchodu s ojetými 
auty
Předplatné nebo objednávky jednotlivých 
čísel na: autoservis@ibsmotorpress.cz, tel.: 725 
918 139. Autoservis je možné zakoupit osobně 
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: 
Českobrodská 10/19, Praha 9.

Partner organizace:

Jen v PDF ještě najdete:
Ceník - Renault Mégane
Škoda Auto v rekordním roce 2015
Škoda 1000 MBX slaví padesátiny
Minulost BMW Group: 100 let fascinující mobility
Motorsport: Volkswagen Golf GTI TCR

http://www.oldtimermagazin.cz


Motory nového Mégane jsou vybaveny nejnovějšími 
technologiemi, např. systémem Stop&Start (vyjma 
motoru SCe 115), přímým vstřikováním benzinu nebo 
ocelovými písty. Nepřeplňovaný motor 1,6 l SCe 115 
bude nabízen až v průběhu prvního pololetí roku 
2016.
Pouze pro Mégane GT 1,6 l turbodmychadlem 
přeplňovaný zážehový motor Energy TCe 205 se 
sedmirychlostní dvouspojkovou převodovkou EDC. 

V červnu 2016 doplní nabídku motorů u nového 
Mégane GT vznětový motor 1,6 l Energy dCi 165 
Twin-Turbo. 
Základní verze Mégane Life SCe 115 přijde na 339 
900 Kč. V její výbavě je mj. klimatizace, rádio s Blue-
tooth, elektricky ovládaná přední okna a vnější zrcát-
ka, tempomat, asistent rozjezdu do kopce, denní 
osvětlení LED a palubní počítač.

Ceník - Renault Mégane

více na
www.autoweek.cz
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PRO DALŠÍ INFORMACE, 
PROSÍM, KONTAKTUJTE:

SIMPLY CLEVER

  ŠKODA AUTO V ROCE 2015: SÉRIE REKORDŮ  

 RŮST POKRAČUJE 

 3 NEJNOVĚJŠÍ PILÍŘE 

 ŠKODA OCTAVIA  

 TVOŘÍ 41 % CELKOVÉHO ODBYTU 

ŠKODA AUTO opět zvýšila dodávky 

zákazníkům a podruhé za sebou prodala 

více než 1 milion vozů za kalendářní rok.

Po historicky nejlepším prosinci je 

rekordní i leden: 91 600 vozů dodaných 

zákazníkům (+ 5,2 %).

 4 KLÍČOVÉ REGIONY 

+ 5,7 %

+ 5,2 %

Ostatní modely: ŠKODA Citigo, ŠKODA Roomster, ŠKODA Yeti, ŠKODA Superb

„ŠKODA v roce 2015 v náročných tržních podmínkách prokázala svou 

sílu,“ řekl předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard 

Maier. „Poté, co ŠKODA v uplynulých letech důsledně rozšiřovala 

a modernizovala modelovou paletu, běží teď na plné obrátky přípravy 

na další fázi modelové ofenzívy, v jejímž rámci ŠKODA mimo jiné posílí 

své zastoupení v segmentu SUV,“ říká šéf automobilky. Nový showcar 

ŠKODA VisionS v březnu 2016 na mezinárodním autosalonu v Ženevě 

naznačí, jak by mohlo vypadat budoucí SUV značky ŠKODA.

 POTENCIÁL DALŠÍHO RŮSTU  

 NOVÝ MODEL SUV JIŽ LETOS 

Poznámka: všechny údaje jsou pro přehlednost 

zaokrouhleny na celé stovky.

PROSINEC 2015

86 600 VOZŮ

LEDEN 2016

91 600 VOZŮ

ŠKODA FABIA 
A FABIA COMBI

Zcela nová generace úspěšného 

rodinného vozu.

ŠKODA OCTAVIA 
A OCTAVIA COMBI

Nejprodávanější model značky, 

nabízený včetně sportovní verze RS.

ŠKODA SUPERB 
A SUPERB COMBI

Na vrcholu své třídy komfortem 

a nabídkou asistenčních systémů.

ZÁPADNÍ EVROPA

ŠKODA rostla dvouciferným tempem mimo jiné v Německu, 

Itálii, Irsku, Portugalsku, Španělsku nebo Švédsku.

DODANÝCH 
VOZŮ430 900

Na největším evropském trhu ŠKODA vloni zvýraznila 

svoji pozici nejsilnější zahraniční značky.

NĚMECKO

DODANÝCH 
VOZŮ158 700

NÁRŮST6,2 %

RUSKO

DODANÝCH 
VOZŮ55 000

PODÍL 
NA TRHU3,7 %

VÝCHODNÍ EVROPA VČETNĚ RUSKA

DODANÝCH 
VOZŮ87 700

Ve složitých podmínkách východoevropských trhů vzrostl 

podíl značky ŠKODA, a to i na ruském trhu — z 3,6 na 3,7 %.

STŘEDNÍ EVROPA

DODANÝCH 
VOZŮ172 100

ŠKODA v tomto regionu prodala o 14,8 procenta více vozů 

a posílila už tak vysoký tržní podíl z 20,0 na 20,9 %.

NÁRŮST21,1 %

ČESKÁ REPUBLIKA

DODANÝCH 
VOZŮ85 000

ČÍNA

ŠKODA potvrdila stabilní odbyt na svém největším trhu. 

V roce 2015 ŠKODA zahájila prodej nového modelu Fabia, 

který se v Číně i vyrábí.

DODANÝCH 
VOZŮ281 700

ROK 2014

1 037 200 VOZŮ

ROK 2015

1 055 500 VOZŮ

41 % 18 % 18 % 23 %

ŠKODA OCTAVIA ŠKODA RAPID ŠKODA FABIA OSTATNÍ MODELY

RŮST 1,8 %
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SIMPLY CLEVER

  ŠKODA AUTO V ROCE 2015: SÉRIE REKORDŮ  

 RŮST POKRAČUJE 

 3 NEJNOVĚJŠÍ PILÍŘE 

 ŠKODA OCTAVIA  

 TVOŘÍ 41 % CELKOVÉHO ODBYTU 

ŠKODA AUTO opět zvýšila dodávky 

zákazníkům a podruhé za sebou prodala 

více než 1 milion vozů za kalendářní rok.

Po historicky nejlepším prosinci je 

rekordní i leden: 91 600 vozů dodaných 

zákazníkům (+ 5,2 %).

 4 KLÍČOVÉ REGIONY 

+ 5,7 %

+ 5,2 %

Ostatní modely: ŠKODA Citigo, ŠKODA Roomster, ŠKODA Yeti, ŠKODA Superb

„ŠKODA v roce 2015 v náročných tržních podmínkách prokázala svou 

sílu,“ řekl předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard 

Maier. „Poté, co ŠKODA v uplynulých letech důsledně rozšiřovala 

a modernizovala modelovou paletu, běží teď na plné obrátky přípravy 

na další fázi modelové ofenzívy, v jejímž rámci ŠKODA mimo jiné posílí 

své zastoupení v segmentu SUV,“ říká šéf automobilky. Nový showcar 

ŠKODA VisionS v březnu 2016 na mezinárodním autosalonu v Ženevě 

naznačí, jak by mohlo vypadat budoucí SUV značky ŠKODA.

 POTENCIÁL DALŠÍHO RŮSTU  

 NOVÝ MODEL SUV JIŽ LETOS 

Poznámka: všechny údaje jsou pro přehlednost 

zaokrouhleny na celé stovky.

PROSINEC 2015

86 600 VOZŮ

LEDEN 2016

91 600 VOZŮ

ŠKODA FABIA 
A FABIA COMBI

Zcela nová generace úspěšného 

rodinného vozu.

ŠKODA OCTAVIA 
A OCTAVIA COMBI

Nejprodávanější model značky, 

nabízený včetně sportovní verze RS.

ŠKODA SUPERB 
A SUPERB COMBI

Na vrcholu své třídy komfortem 

a nabídkou asistenčních systémů.

ZÁPADNÍ EVROPA

ŠKODA rostla dvouciferným tempem mimo jiné v Německu, 

Itálii, Irsku, Portugalsku, Španělsku nebo Švédsku.

DODANÝCH 
VOZŮ430 900

Na největším evropském trhu ŠKODA vloni zvýraznila 

svoji pozici nejsilnější zahraniční značky.

NĚMECKO

DODANÝCH 
VOZŮ158 700

NÁRŮST6,2 %

RUSKO

DODANÝCH 
VOZŮ55 000

PODÍL 
NA TRHU3,7 %

VÝCHODNÍ EVROPA VČETNĚ RUSKA

DODANÝCH 
VOZŮ87 700

Ve složitých podmínkách východoevropských trhů vzrostl 

podíl značky ŠKODA, a to i na ruském trhu — z 3,6 na 3,7 %.

STŘEDNÍ EVROPA

DODANÝCH 
VOZŮ172 100

ŠKODA v tomto regionu prodala o 14,8 procenta více vozů 

a posílila už tak vysoký tržní podíl z 20,0 na 20,9 %.

NÁRŮST21,1 %

ČESKÁ REPUBLIKA
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VOZŮ85 000

ČÍNA

ŠKODA potvrdila stabilní odbyt na svém největším trhu. 

V roce 2015 ŠKODA zahájila prodej nového modelu Fabia, 

který se v Číně i vyrábí.
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Škoda 1000 MBX slaví padesátiny

Před půl stoletím se veřejnosti představila Škoda 1000 
MBX s dvoudveřovou karoserií. Automobilka Škoda 
vyrobila celkem 2517 dvoudveřových verzí řady MB, 
významná část zamířila na export.

Pětimístný automobil vycházel z velkosériového 
čtyřdveřového automobilu Škoda 1000 MB, který se 
v Mladé Boleslavi vyráběl od roku 1964. Měl tehdy 
moderní samonosnou karoserii a motor uložený podélně 
za poháněnou zadní nápravou. 

Už roku 1960 byly vyrobeny dva prototypy s interním 
označením Škoda 990 Tudor. Speciální karoserie s dvojicí 
dveří s bezrámovými okny vznikly v pobočném závodě 
v Kvasinách. Dvoudveřový typ Škoda 1000 MBX De Luxe 
se veřejnosti poprvé představil na autosalonu v Ženevě 
v březnu 1966. Časově náročná kompletace vozů MBX s 
vysokým podílem ruční práce se v říjnu 1966 rozeběhla 
v samostatném provozu mladoboleslavské automobilky, 
aby nebrzdila hlavní produkční linku.

Dvoudveřová karoserie opticky vytvářela dojem, že 
postrádá střední sloupky. Ve skutečnosti končily v 

polovině karoserie pod linií zasklení a jejich úzká horní 
část se stahovala společně se zadními okny.

Škodu 1000 MBX poháněl zážehový čtyřválec 988 cm3 o 
výkonu 38 kW (52 k). Automobil s pohotovostní hmotností 
815 kg dosahoval největší rychlosti 127 km/h. Spotřeba 
činila 7,8 l/100 km. V listopadu 1967 obohatila nabídku 
verze 1100 MBX De Luxe. Výkon motoru o objemu 
1107 cm3 se nezměnil, hlavní přínos novinky spočíval v 
pružnějším záběru (81,4 N.m proti původním 75,5 N.m). 

Posledních 12 kusů z celkem 1403 exemplářů litrového 
povedení vzniklo na počátku roku 1968. Výkonnějších 
verzí se do roku 1969 vyrobilo 1114 kusů. V porovnání 
s velkosériovou produkcí čtyřdveřové Škody 1000 MB 
(443 156 kusů) šlo o malý počet, ale tato verze výrazně 
přispěla k popularizaci značky Škoda na řadě náročných 
zahraničních trhů. Dnes patří tento model k velmi 
vyhledávaným a ceněným veteránům s výrazným růstem 
hodnoty. 

více na
www.autoweek.cz

http://www.autoweek.cz


BMW Group oslavila 100 let existence. Za tu dobu se 
malý výrobce leteckých motorů se sídlem na severu 
Mnichova proměnil ve světově uznávaného výrobce 
prémiových automobilů a motocyklů a poskytovatele 
prémiových služeb mobility. 

BMW Group během své historie zažila řadu úspěchů, 
ale musela čelit také několika velkým krizím. Pod 
režimem národního socialismu ve 30. a 40. letech 
minulého století fungovalo BMW AG exkluzivně jako 
dodavatel německého válečného průmyslu. Kvůli 
zvýšené poptávce po leteckých motorech BMW byli 
do pracovního procesu povoláni i nucení pracovníci, 
trestanci a zajatci z koncentračních táborů. V osudech 
mnoha lidí odsouzených k nucené práci to způsobilo 
obrovské utrpení, které zůstává i nadále předmětem 
nejhlubší lítosti. 

BMW AG reagovalo na tuto část historie už v roce 
1983, kdy se stalo první průmyslovou společností, 

která iniciovala na toto téma veřejnou debatu a 
vydala knihu nazvanou „BMW - Eine Deutsche 
Geschichte“ (BMW - Německá historie). Již od 90. let 
se BMW Group aktivně zapojuje do úsilí přinášejícího 
větší vstřícnost, respekt a pochopení napříč různými 
kulturami. 

V poválečných letech se BMW, neboli Bayerische 
Motoren Werke, zotavovalo pomalu. Zatímco Německo 
se v 50. letech ocitlo uprostřed „ekonomického 
zázraku“, na BMW AG udeřila vážná krize, neboť její 
nezávislost byla ohrožena prodejem ve prospěch 
konkurenční společnosti Daimler-Benz. 

Při dramatické valné hromadě 9. prosince 1959 
byly plány k prodeji odmítnuty, a to hlavně malými 
akcionáři a dealery značky. Toto gesto podpory a víry 
ve společnost inspirovalo jednoho z velkých akcionářů 
společnosti, průmyslníka Herberta Quandta, který se 
rozhodl najít alternativní řešení. To následně vzniklo 
během diskuzí se správní radou a radou zaměstnanců. 
Detailní analýza ukázala, že BMW má před sebou 
slibnou budoucnost, takže k prodeji nakonec nedošlo. 
Tehdejší angažovanost Herberta Quandta a jeho 
rodiny zajišťuje nezávislost BMW AG až do dnešních 
dnů. 

Minulost BMW Group: 100 let fascinující mobility
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Cestovní vůz pro závodní okruhy v seriálu TCR, blízký 
sériové výrobě, bude dodáván týmům od poloviny 
března, přičemž 20 vozů Golf GTI TCR, vyvinutých 
oddělením Volkswagen Motorsport, je již rezervováno.
Závodní Golf se těší již od svého prvního představení v 
červenci 2015 velké oblibě, o čemž svědčí skutečnost, 
že již v polovině ledna byly všechny vozy, určené 
soukromým týmům pro sezonu 2016, rezervovány. 
Týmy se mohou s vozy, vyvinutými oddělením 
Volkswagen Motorsport, účastnit národních 
a mezinárodních 
mistrovství cestovních 
vozů TCR. 
Závodní Golf byl pro 
okruhové závody 
vybaven výkonným 
řadovým čtyřválcem, 
sekvenční převodovkou 
s páčkami na volantu a 
závodním podvozkem. 
Přeplňovaný dvoulitrový 
motor s přímým 
vstřikováním benzinu 
je známý z vrcholného 
sportovního modelu 

Golf R a jeho závodní verze je vyladěna na nejvyšší 
výkon 243 kW (330 k) a maximální točivý moment 
410 N.m.
Volkswagen Motorsport vyvinul tento vůz společně 
se sportovním oddělením značky Seat, která přispěla 
svými značnými zkušenostmi se závodním vozem 
Seat Leon Cup Racer. Platforma MQB nabízí stejně 
jako u sériově vyráběných vozů koncernu Volkswagen 
i u závodních vozů četné synergie a snižuje náklady 
na výrobu a provoz cestovního vozu. 

Volkswagen Golf GTI TCR

více na
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